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 مقدمة 

  السادسفهذا هو العدد  جمعين.أآله وصحبه  ة والسالم عل  سيدنا محمد وعل  االنسان ما لم يعلم, والصالالحمد هلل الذي علم بالقلم علم 

وهو العدد قبل االخير في .   Global Institute for Study and Research( Gisr-J)من مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث  

 هي توفيق من هللا عز وجل , وهي ثمر ة دعم وثقة الباحثين بها.عمر المجلة , وهذه االستمرارية  منالسنة االول  

ع , مال  مساعد ة الباحثين وأعضاء هئية التدريس في الجامعات عل  نشر انتاجهم العلمي بطريقة سهلة, وسريعة  ننا في )جسر( نهدفإ

 مما يساعد عل  اثراء المعرفة العربية كما ونوعا.مراعا ة معايير النشر العلمي. 

االيجابي والتوبيخ في  فاعلية استخدام أسلوبي التعزيزبعنوان )  عمر فواز عبد العزيزواحد للدكتور بحث العدد السادس يوجد وفي 

هدفت الدراسة إلى وقد     (تحسين االنتباه وخفض النشاط الزائد لدى عينة من التالميذ ذوي االعاقة العقلية الملتحقين في مدارس الدمج

ام أسلوبي التعزيز االيجابي والتوبيخ في تحسين االنتباه وخفض النشاط الزائد لدى عينة من التالميذ ذوي االعاقة فاعلية استخد التعرف على

( 4( تلميذاً من ذوي االعاقة العقلية من الذكور، تم اختيارهم من ) 30العقلية الملتحقين في مدارس الدمج، تكونت عينة الدراسة من )

قصديه في مدينة جدة، وتم توزيع عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين تجريبيتين  مدارس من مدارس الدمج بطريقة

ومجموعة ضابطة ، المجموعة التجريبية األولى استخدمت معها استراتيجية التعزيز، و أما المجموعة التجريبية الثانية فتم استخدام 

باستخدام مقياس ضعف االنتباه والنشاط الزائد والذي قام الباحث بإعداده ، حيث تم استخراج   استراتيجية التوبيخ  وتم تحديد عينة الدراسة

( بين المجموعة α =0,05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) لت الدراسة إلى النتائج اآلتيه :دالالت صدق وثبات له . وتوص

وجود فروق ذات  -ريبية األولى في القياس البعدي .الضابطة ولصالح المجموعة التجالتجريبية األولى التي استخدمت التعزيز والمجموعة 

( بين المجموعة التجريبية الثانية والتي استخدمت التوبيخ والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة α =0,05داللة احصائية عند مستوى ) 

( بين المجموعة التجريبية األولى التي α =0,05صائية عند مستوى  ) وجود فروق ذات داللة اح -ي القياس البعدي. التجريبية الثانية ف

صالح المجموعة التجريبية استخدمت التعزيز والمجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت التوبيخ تعزى الختالف طريقة المعالجة و ل

 األولى.

رها وهي اكثر ثقة باهلل ان االيام القادمة واالعداد القادمة والبحوث تتجه نحو السنة الثانية من عم مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث ان

 القادمة ستكون افضل. وسوف تقوم المجلة بتقديم خدمات اضافية للباحثين وطلبة العلم في كافة المجاالت العلمية. 

 ولمزيد من المعلومات يرج  االتصال عل  المحرر التنفيذي عل  االيميل 

j@hotmail.com-Gisrinfo@gisr.org.uk  
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 (جسر )  المعهد الدولي للدراسة والبحث مجلة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

 العربية باللغتين الجامعات والباحثين والمتخصصينتنشر المجلة البحوث العضاء هيئة التدريس في 

 .واالنجليزية

يوما من استالمه وينشر خالل  21والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  التحكيم والمجلة عملية محكمة اجراءات

 .ات التعديالتيوما من قبوله بعد اجراء 30

 رؤيتنا

مجلة رائدة في الدراسة والبحث ، تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين في كافة مجاالت البحث لتطوير ونشر المعرفة، وفق 

 .معايير علمية عالية

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 اهداف المجلة

 . رفع سوية البحث العلمي

 .المشاركة في نشر المعرفة باكبر قدر ممكن

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .العلمي للباحثينازالة العوائق التي تمنع او تؤخر النشر 

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .دعم الباحثين الجدد من خالل نشر ابحاثهم

  .تقليل المدة الزمنية لنشر البحث العلمي مع عدم االخالل بجودته

 

 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#73696017
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#47874514
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#79999455
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 هيئة التتحرير في المجلة

 بريطانيا –التحرير د. حافظ الكرمي  هيئة رئيس

 بريطانيا –المحرر التنفيذي : د ابراهيم حماد 

 السعودية  –د. توفيق الرقب 

 االردن - بني مفرج محمد .د

    المحرر التنفيذي االردن - محمودمحمد د. 

 السعودية - عودة محمد . الدعم الفني

  ليلسكرتيرة التحرير : عبير خ

 هيئة المحكمين

 د. محمود سيد علي أبو سيف

  د. عبد اسماعيل

 الجعافرة د.عبد السالم 

  د. نبيل المقابلة

 د. أحمد صادق عبد المجيد
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http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#80778834
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#80778834
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#19141062
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#19141062
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#48362840
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#48362840
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#47389777
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=3#47389777
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 مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث
Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معايير التحكيم
متوسط درجة  الدرجة المعيار 

 التحكيم
 مالحظات

 كلمة20ال يتجاوز  5 صياغة عنوان مناسب للبحث 

 كلمة 300ال يزيد عن   5 كنابة ملخص محكم 

شهور مضت  6يفقد البحث درجة عن كل   5 الجد ة ) يكون بحث جديدا ( 
 من تاريخ اعداد البحث

مدى اعتماد البحث عل  المصادر   5 االصالة 
 االصلية

طريقة عرض المشكلة البحثية  
 في المقدمة

مقدمة مختصر ة توضح ماذا سيفعل   5
 الباحث في هذه البحث

ترتيب عناصر البحث بشكل  
 مستسل ومنطقي

5   

صياغة مشكلة البحث بطريقة  
 علمية

10   

اهمية البحث ومببراته  
 وتطبيقاته

5   

مراجعة االدب النظري ومدى  
 تغطيته لموضوع الدراسة

 يجب مراعا ة التسلسل والترابط  10

عل  االقل توثيق مرجع واحد منشور  في   5 حداثة المراجع 
 السنة التي سينشر فيها البحث

مناسبة منهجية البحث  
للموضوع ودقة اجراءات 

 البحث

10   

دقة االساليب االساليب  
 االحصائية المستخدمة

10   

 والنحو والصياغةاالمالء   5 سالمة اللغة المستخدمة 

مناقشة النتائج بطريقة علمية  
 وربطها باالدب النظري

10   

سالمة التوثيق داخل البحث  
وكتابة المراجع في نهاية 

  APAالبحث وفق نظام 

 الناصدار السادس

5   

  79 100 المجموع 

 j@hotmail.com-gisr  info@gisr.org.ukولمزيد من المعلومات يرج  االتصال عل  رئيس هيئة التحرير عل  االيميل:

 المحرر التنفيذي

www.gisr.org.uk 

   

mailto:gisr-j@hotmail.com
mailto:info@gisr.org.uk
http://www.gisr.org.uk/
http://www.gisr.org.uk/
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في تحسين االنتباه وخفض النشاط الزائد والتوبيخ  االيجابيالتعزيز أسلوبياستخدام فاعلية 

 االعاقة العقلية الملتحقين في مدارس الدمجلدى عينة من التالميذ ذوي 

 د. عمر فواز عبد العزيز

 أستاذ مشارك

 جدة/ جامعة التربيةكلية   قسم التربية الخاصة 

[dr.omarabdelaziz@hotmail.com] 

في تحسين االنتباه وخفض  التوبيخ االيجابي و التعزيز أسلوبياستخدام فاعلية  استقصاء إل ت هذه الدراسة هدف: الملخص       

ذوي من  ( تلميذا   30الدراسة من ) عينة ت, تكون االعاقة العقلية الملتحقين في مدارس الدمجالنشاط الزائد لدى عينة من التالميذ ذوي 

الدراسة  عينةتم توزيع و, في مدينة جد ة  قصديهبطريقة من مدارس الدمج مدارس  (4)تيارهم من تم اخمن الذكور ,  االعاقة العقلية

استراتيجية معها  تاستخدمالتجريبية األول  المجموعة  ومجموعة ضابطة ,تجريبيتين  تينمجموع إل بالطريقة العشوائية البسيطة 

باستخدام مقياس ضعف االنتباه  تحديد عينة الدراسة وتم  استراتيجية التوبيخ  استخدام فتمالتجريبية الثانية المجموعة أما  و ,التعزيز 

 النتائج اآلتيه : إل وتوصلت الدراسة .  له ج دالالت صدق وثباتااستخر تم بإعداده , حيث الباحثالذي قام و النشاط الزائدو

والمجموعة  ول  التي استخدمت التعزيزريبية األبين المجموعة التج (α =0,05عند مستوى ) فروق ذات داللة احصائية  وجود -

 . القياس البعدي في األول  ة ولصالح المجموعة التجريبيةطالضاب

والمجموعة  التوبيخالتي استخدمت وبين المجموعة التجريبية الثانية  (α =0,05عند مستوى ) فروق ذات داللة احصائية  وجود - 

  .القياس البعدي فينية الثاالضابطة لصالح المجموعة التجريبية 

المجموعة بين المجموعة التجريبية األول  التي استخدمت التعزيز و (α =0,05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  )  وجود -

 .األول لصالح المجموعة التجريبية  و تعزى الختالف طريقة المعالجة التوبيخالتي استخدمت  ةالثانيالتجريبية 

 .مدارس الدمج  –تعديل السلوك  – االعاقة العقليةالتالميذ ذوي  –التربية الخاصة  : الكلمات المفتاحية 

 الذين قد يشعرون لمعلميهممصدر قلق  العقلية التي يظهرها التالميذ ذوي االعاقةتعد المشكالت السلوكية غير التكيفية   :مقدمة 

الذين يتعاملون مع ذوي  ون. ولذلك يحتاج المعلمالتكيفيةغير  مشكالتضبط هذه ال عن انفي بعض األحي دم قدرتهم باإلحباط نتيجة لع

و أساليب فعالة وبسيطة للتخلص من هذه المشكالت أو  ائقطر إل  بشكل عام وذوي االعاقة العقلية بشكل خاص  الحاجات الخاصة

 .العقلية التالميذ ذوي االعاقةتكيف العملية التعليمية وتحسين  عل يجابا إالتقليل منها , األمر الذي ينعكس 

 

الملتحقين  التالميذ ذوي االعاقةأن نسبة حدوثه لدى   بالمشكالت السلوكيةأشارت الدراسات المتعلقة  مشكلة الدراسة :

  Smiroldo and Bamburg   (1998)بامبرج الخاصة مرتفعة نسبيا , فقد وجد كل من ماتسون وسميرلدو وبمدارس ومعاهد التربية 
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Matson ,  انو هذا ما أكدته الدراسة التي قام بها روج, تفوق نسبتها لدى العاديين  االعاقةذوي حدوث المشكالت السلوكية بين أن نسبة 

 . المعاقين عقليالدى  المشكالت السلوكيةتشار ان إل التي أشارت Rojahn , Tasse and Sturmey (1997و تاسي و ستورمي )

وانخفىاض  ,للتالميىذ المعىاقين عقليىا  اكتسىاب المهىارات األساسىيةفىي إلى  صىعوبة والنشاط الزائد  وتؤدي مشكلة  ضعف االنتباه     

 ,Brownell, Smithيشىير كىل مىن  كىذلك , وإل  عجز في تعلم المهارات االجتماعية ومهىارات الحيىا ة اليوميىة. لديهمالقدر ة عل  التعلم 

McNellis, and Mller ( 1997)   العقليىة مهىارات التعامىل مىع السىلوكيات غيىر التكيفيىة  عدم امىتالك معلمىي التالميىذ ذوي االعاقىةأن

المىدى الطويىل إلى  اصىابتهم بهم عل  وهذا يؤدي وانخفاض دافعيتهم للعمل معهم إل  االعتقاد بعدم فاعليتهم  كاستراتيجيات تعديل السلوك

 . تراق النفسياالحببما يسم  

تعديل السلوك , حيث إن المعلمين  الستراتيجيات التالميذ ذوي االعاقة الدراسات المسحية عل  ضرور ة امتالك معلميتؤكد      

ال تساعدهم في معالجة المشكــالت السلوكية لــدى  االعاقةيعتقدون أن برامج التدريب قبل الخدمة العملية في مجال تدريب وتعليم ذوي 

التالميذ , و بناء عل  ذلك ال بد من التركيز عل  تدريب معلمي  العمليبشكـل فعـــال بسبب تركيزها عل  الجانب النظري وليس  الميذالت

للتعامل مع المشكالت السلوكية التي يظهرها التالميذ  كالتعزيز والتوبيخ وغيرها  تعديل السلوك عل  استراتيجيات ذوي االعاقة العقلية 

 (O'Neill, et al.,2001; Lise,Warnie,&Janet,2005 )  اقة العقلية كتشتت االنتباه والنشاط الزائدذوي االع

 حأنجى تعىديل السىلوك مىن سىاليب أأن اسىتخدام (  Posavac, Posavac &Sheridon,1999بوسىفاك وبوسىفاك و شىيردان ) ويىذكر

حيث أن هذه األساليب تزيد من قدرتهم عل  تركيىز انتبىاههم ,  اط الزائدضعف االنتباه والنشالذين يعانون من  التالميذالطرق في مساعد ة 

 . سلوكهم وضبط

في تحسين االنتباه وخفض النشاط والتوبيخ  االيجابي التعزيز أسلوبياستخدام استقصاء فاعلية هو الغرض من هذه الدراسة  فإنوبالتحديد 

  االجابة عن األسئلة التالية : خاللمن  .لية الملتحقين في مدارس الدمجاالعاقة العقالزائد لدى عينة من التالميذ ذوي 

بين المجموعة التجريبية األول  التي استخدمت التعزيز  (α =0,05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  توجد هل -1

 .  ؟القياس البعدي  فيلدى التالميذ ذوي االعاقة العقلية  ه وخفض النشاط الزائد في تحسين االنتباوالمجموعة الضابطة  االيجابي

 التوبيخالثانية التي استخدمت بين المجموعة التجريبية  (α =0,05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  توجد هل -2

 .  ؟القياس البعدي  فيعاقة العقلية لدى التالميذ ذوي االتحسين االنتباه وخفض النشاط الزائد  فيوالمجموعة الضابطة 

 بين المجموعة التجريبية األول  التي استخدمت التعزيز (α =0,05عند مستوى  ) توجد فروق  ذات داللة إحصائية  هل -3

الزائد تحسين االنتباه وخفض النشاط  فيتعزى الختالف طريقة المعالجة  التوبيخ التي استخدمت ةوالمجموعة التجريبية الثاني االيجابي

 .  ؟القياس البعدي  فيلدى التالميذ ذوي االعاقة العقلية 

  : اآلتيه الفرضيات التحقق منسعت الدراسة الحالية  الدراسة :  فرضيات - أ

 االيجابي بين المجموعة التجريبية األول  التي استخدمت التعزيز (α =0,05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  توجدال  -1

   .القياس البعدي فيلدى التالميذ ذوي االعاقة العقلية  لضابطة في تحسين االنتباه وخفض النشاط الزائد والمجموعة ا

والمجموعة  التوبيخبين المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت  (α =0,05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  توجدال  -2

 . القياس البعدي لدى التالميذ ذوي االعاقة العقلية فيائد تحسين االنتباه وخفض النشاط الز فيالضابطة 

 بين المجموعة التجريبية األول  التي استخدمت التعزيز (α =0,05توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى  )  ال -3
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االنتباه وخفض النشاط الزائد تحسين  فيتعزى الختالف طريقة المعالجة التوبيخ التي استخدمت  ةوالمجموعة التجريبية الثاني االيجابي

  ؟القياس البعدي  لدى التالميذ ذوي االعاقة العقلية في

االعاقة العقلية الملتحقين المشكالت السلوكية عند التالميذ ذوي  أهم حدىإلتنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تتصدى  أهمية الدراسة :

 تعليم وتدريبمستوى  في بصور ة سلبية المشكالت السلوكية ههذؤثر تو النشاط الزائد , وه ضعف االنتبا مشكلتيوهي  بمدارس الدمج

أثناء تدريب التسهم هذه الدراسة في  كما.  يةغرفة الصفالوبشكل خاص داخل  , مع مدرسيهم تفاعلهمل  عو,ذوي االعاقة العقلية التالميذ 

مما , عل  استراتيجيات تعديل السلوك المستخدمة في هذه الدراسة  رس الدمجذوي االعاقة العقلية في مداالتالميذ  معلميالخدمة ل

ندر ة الدراسات في األدب التربوي  التي تناولت وتكمن أهمية الدراسة  الحالية في  يساعدهم عل  ضبط وإدار ة غرفة الصف بفاعلية 

ضعف االنتباه  ذويستخدامه في الكشف عن التالميذ يمكن ا كما توفر هذه الدراسة مقياسا  موضوع الدراسة وخاصة العربية منها .

  .النشاط الزائدو

 الدراسة:مصطلحات 

ب أداء الفررد دون نرن الثرامن عورر وتفردو فري التردني الوا ر  فري ناالعقلية قصوراً في عدد من جو اإلعاقةتمّثل   العقلية  : اإلعاقة

كمهرارا  اتتصرال الليرو ، ، ها قصرور وا ر  فري اثنرين أو أكثرر مرن ملراور النرلوي التكيفري ويرافق،القدرة العقلية عن متونط الذكاء 

، والصرر ة والنرر مة، األكاديميررةوالعنايررة فالررذا ، وال يرراة اليوميررة، واتجتماعيررة، والتوجيررل الررذاتي، والةرردما  اتجتماعيررة، والمهررارا  

   . (   (  Hallahan & Kauffman, 2006وأوقا  العمل والفراغ

للفنرين فري مدينرة  مردار  الردم  الملت قرين فري ذو  اتعاقة العقلية الفنيطة   ها فئة األطفال أنوأما في وذه الدرانة فتعرف إجرائيا ف

 لنعودية .لديهم إعاقة عقلية فناء على مقايي  تم تطويروا على الفيئة ا أنوالذين تم تصنيفهم على  ، جدة  في المملكة العرفية النعودية 

المعاقين  الت ميذ ويتكون من معلمي  الت ميذ  ذو  اتعاقة العقليةوم أع اء فريق العمل مع : ذوي االعاقة العقليةمعلمو األطفال 

 .للفنين في مدينة جدة  في المملكة العرفية النعودية مدار  الدم  عقليا والمعلمين المناعدين في 

االنتبىاه بوضىو   نوهىي صىعوبة التعبيىر عىأبعىاد  أربعة خالل من التلميذ ذوي االعاقة العقلية هره السلوك الذي يظ  ضعف االنتباه :

, صعوبة التركيز عل  موضوع االنتباه , عدم القدر ة عل  تنظىيم العمىل و إكمىال الواجبىات  سواء باستخدام التعبيرات الجسمية أو اللفظية

سىلوك ضىعف االنتبىاه التىي قىام الباحىث تقىدير قائمىة بالمظىاهر السىلوكية التىي تقيسىها  اويعبىر عنهى وصعوبة االحتفىاظ بموضىوع االنتبىاه,

 .بإعدادها 

, نقل األدوات باستمرار من مكان ألخر , ترك مقعده باستمرارمثل التلميذ ذوي االعاقة العقلية السلوك الذي يظهره  :النشاط الزائد 

يجد صعوبة في االنتقال من  ,يجب صعوبة في انتظار دوره , األعمال التي يبدأ بهاال ينهي  يعبث بأدواته أثناء الدرس بشكل متكرر ,

 . التي قام الباحث بإعدادها النشاط الزائدسلوك تقدير قائمة ويعبر عنها بالمظاهر السلوكية التي تقيسها ,  نشاط آلخر

بع ايجابية بعد أداء الفرد للسلوك المرغوب االمر الذي عن طريق اضافة تواهو اجراء يؤدي ال  تقوية السلوك  : االيجابي  التعزيز 

المعززات بأنه : تقديم  إجرائيا  ويعرف   )  2012,  الخطيب) في المواقف المماثلة وتقويته  يترتب عليه زياد ة احتمال حدوث السلوك 

غذائية  كالطعام والشراب , أو المعززات المادية المحببة التي يفضلها أفراد الدراسة عند التزامهم بالسلوكيات المطلوبة مثل المعززات ال

 . كأدوات القرطاسية واأللعاب , أو المعززات النشاطية  كاأللعاب الرياضية والرسم  أو المعززات االجتماعية مثل االنتباه واالبتسامة
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يشمل التعبير عن عدم الرضا عن  هوو هو أحد األساليب المستخدمة في الحيا ة اليومية لخفض السلوك غير المقبول  : التوبيخ  

أو بطريقة  مثل ال تفعل , توقف عن ذلك , ال تقم بهذا السلوك  بطريقة لفظيةفي هذه الدراسة يشتمل التوبيخ عل  استخدامه . والسلوك

ارد ة في قائمة تقدير بأصابع اليد أو التواصل البصري  عند قيام التلميذ ذوي االعاقة بأي من السلوكيات الوعن طريق التأشير  إيمائية

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد والتي قام الباحث باعدادها.

 الدراسة :دات حدم

د ة في في مدينة جمن الذكور االعاقة العقلية البسيطة الملتحقين بمدارس الدمج الحكومية ذوي  التالميذهذه الدراسة عل  اقتصرت  -

 .هـ1436للعام  األولراسي في الفصل الد المملكة العربية السعودية 

 .  هاوثبات هاصدق صالحية األدوات المستخدمة في الدراسة  و يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بمدى -  

 السابقة :الدراسات 

هدفت إل  مقارنة استخدام التوبيخ والعزل في تعديل سبعة سلوكيات غير تكيفية لدى عينة من بدراسة   Ball (1988)قام          

في التقليل من السلوكيات غير  ( وأشارت نتائج الدراسة إل  أن العزل كان أكثر فاعلية من التوبيخ6بلغ عددهم ) األطفال المعاقين نمائيا  

 التكيفية .

 

المقارنة بين فاعلية أسلوب التعزيز  إل دراسة هدفت  Carlson, Mann and Alexander(2000)وأجرى كل من         

ر تطبيق ( طالبا  وطالبة  واستم 80وتكلفة االستجابة  في تحسين مستوى االنتباه وخفض النشاط الزائد , تكونت عينة الدارسة من ) 

أن استخدام أسلوب تكلفة االستجابة كان فعاال  أكثر من أسلوب التعزيز في تحسين  إل نتائج الدراسة أسابيع ,وأشارت  يةالبرنامج مد ة ثمان

 سلوك االنتباه وخفض النشاط الزائد. 

أسلوبي فاعلية   إل رف التع إل  هدفوالتي كانت ت Musser, Bray , Kehle and Jenson,(2001)وفي دراسة             

( تالميذ واستمر  8في تحسين مستوى االنتباه وخفض النشاط الزائد , تكونت عينة الدراسة من )  وتكلفة االستجابة , يجابيإلالتعزيز ا

االنتباه وخفض  في تحسين مستوى وتكلفة االستجابة , يجابيإلأسلوبي التعزيز افاعلية  إل ( أسابيع ,حيث أشارت النتائج  5تطبيقه مد ة ) 

 لدى التالميذ .  الزائدالنشاط 

استقصاء فاعلية برنامج سلوكي  إل بدراسة هدفت  Soriano, and noacaPneserP ,aeoePie ,(2002)قام و        

( طالبا ,  وقد  50النشاط الزائد تكونت عينة الدراسة  من ) وفي معالجة ضعف االنتباه تكلفة االستجابة و  التعزيز االيجابيباستخدام 

 النشاط الزائد.والتقليل من  ن االنتباه يتحسفاعلية البرنامج السلوكي في  إل اشارت النتائج 

( بدراسة هدفت ال  تدريب المعلمين والمعلمات عل  استخدام استراتيجيات تعديل السلوك والمتمثلة في 2005) قام الزيوت         

جابة , والتغذية الراجعة , وضبط البيئة الصفية لتحسين االنتباه لدى عينة من األطفال ذوي االعاقة العقلية التعزيز االيجابي , وتكلفة االست

( من الذكور واالناث الملتحقين في مراكز التربية الخاصة في األردن, وأشارت نتائج الدراسة إل  تحسن مستوى االنتباه لدى 40بلغت )

 المجموعة التجريبية .

هدفت ال  تقييم فاعلية استخدام التوبيخ اللفظي   Cote, Thompson and McKerchar (2005)م بها كل من وفي دراسة قا

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ball,+Randal+Gail/$N?accountid=43793
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والنمذجة  والتوجيه الجسدي في تحسين السلوك الفوضوي لدى ثالثة من األطفال الصغار وأشارت نتائج الدراسة إل  فاعلية االجراءات 

 الخط القاعدي .المستخدمة في تحسين السلوك الفوضوي مقارنة ب

, تكونت عينة  الفوضوي السلوك عل  التوجيه وإعاد ة التوبيخ تقييم إل  هدفالتي كانت ت  Haessly, (2010)وفي دراسة      

 ن السلوك الفوضوي لدى التالميذ .وأشارت نتائج الدراسة إل  فاعلية التوبيخ واعاد ة التوجيه في التقليل م( تالميذ  3الدراسة من ) 

بدراسة عل  طفلين من ذوي اسبرجر  وهدفت   Shrogen, Lang, Machalicek, and O’Reilly( 2011)قام كل من      

وأشارت نتائج الدراسة ال  ل  استقصاء فاعلية استخدام طريقتي التعزيز الرمزي وضبط الذات في تحسين السلوك الصفي المناسب ا

وجود فروق ذالة احصائيا تعزى الستخدام طريقتي التعزيز الرمزي وضبط الذات في تحسين السلوك الصفي المناسب مقارنة بالخط 

 القاعدي .

منها : التعزيز ولنشاط الزائد  وخفضاالنتباه تحسين أساليب في عد ة استخدمت أنها  الباحثابقة يجد لدراسات السباستعراض ا

من نتائج و يالحظ   .,و التصحيح الزائد تكلفة االستجابة  التوبيخ ووالتعزيز التفاضلي للسلوك النقيض , ,و التعزيز االيجابيوالرمزي , 

السلوكية المطبقة كانت فعالة , وتختلف هذه الدراسة عن سابقاتها في أنها تجرى عل  عينة من التالميذ ذوي  أن هذه البرامجهذ الدراسات 

هذه ألسلوبين المستخدمين في السعودية , كما أنها تقارن بين فاعلية افي المملكة العربية في مدينة جد ة  االعاقة العقلية في مدارس الدمج

 الدراسة .

 :جراااتالطريقة واإل

  : عينة الدراسة  - أ

من تم اختيارهم ,النشاط الزائد ونتباه ضعف اال مشكلتي لديهم ممن االعاقة العقليةمن ذوي  ا  ( تلميذ 30) أجريت هذه الدراسة عل  

قيس عمير بن سعد ,  وهي ) مدرسة عمر بن الخطاب , ذات الصواري ,  في مدينة جده بطريقة قصدية من مدارس الدمج ( مدارس  4)

بعد ,  بإعداده الباحثالذي قام والنشاط الزائد وضعف االنتباه  سلوك  قائمة تقديرعل   بناء  عل  حصولهم عل  أعل  الدرجات(  بن عدي

 و )صفر(, الدنياالدرجه ( , و 42)النشاط الزائد وضعف االنتباه سلوك لقصوى عل  مقياس الدرجة اوكانت  . تلميذا  (  65) تطبيقه عل  

طريقة التم تقسيمهم بكما ,,  معليميهمالمرشحين من قبل  االعاقة العقليةالتالميذ ذوي والتي تمثل أعل  درجات  ( تلميذا   30تم اختيار ) 

هذا ويبين  ,أفراد(10أفراد كل مجموعة ) و األخرى ضابطة حيث بلغ عددتين مجموعتين تجريبيثالث مجموعات  إل بسيطة العشوائية ال

  .( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المجموعة1الجدول )

 (1جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المجموعة

 العدد الكلي العدد األسلوب المستخدم المجموعة

  10 االيجابيالتعزيز  التجريبية األول 

30 

 

 

 10 التوبيخ التجريبية الثانية

 10  الضابطة

 

 :  التالية بإعداد األدوات الباحثقام  لتحقيق أهداف الدراسة : الدراسةأدوات  - ب

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Haessly,+Carrie+E./$N?accountid=43793
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 : الزائد  النشاط وضعف االنتباه قائمة تقدير سلوك  -أوالا 

 و تم إعداد القائمة اعتمادا عل :النشاط الزائد وضعف االنتباه لقياس سلوك  الباحثوهي أدا ة تم إعدادها من قبل           

 ((DSM- І V ,2000  لالضطرابات العقلية  المعدل  اإلحصائي الرابعمعايير الدليل التشخيصي و  -1

 .(2012)الخطيب , المعدل لتقدير المدرسين زقائمة كونر -2

 Carlson, Mann and Alexander(2000)  ،(2002), Soriano, andالدراسات السابقة ومنها  -3

noacaPneserP ,aeoePie 

 

 صدق وثبات أداة الدراسة : -ج

 : النشاط الزائدوضعف االنتباه سلوك تقدير  قائمةصدق  -1

( فقر ة , عل  مجموعة من  18في صورته األولية والبالغ عددها ) النشاط الزائد وضعف االنتباه سلوك  تقدير قائمةعرض  تم           

بلغ  و, التعديالت الالزمة  كافة مالحظات المحكمين وإجراء أخذتم حيث , المحكمين من ذوي الخبر ة واالختصاص في التربية الخاصة 

 االستجابة عل  المقياسوقسمت درجات فقره , ( 14) النهائية  افي صورته النشاط الزائدوسلوك ضعف االنتباه  تقدير قائمةعدد فقرات 

النشاط وعف االنتباه التي تدل عل  أن سلوك ض )صفر( لالستجابةدرجة وأعطيت ال.  , أبدا   را  د, نا , أحيانا   أربع فئات وهي : دائما   إل 

 التي( لالستجابة 3)درجة أحيانا , والحدث ت التي ( لالستجابة2)درجة را , والدحدث نات التي ( لالستجابة1)درجة ال يحدث أبدا , وال الزائد

درجة,  (42)الزائد النشاط وضعف االنتباه  قائمة تقديرعل   الفرد  القصوى التي يمكن أن يحصل عليهوبذلك تكون الدرجة ا,دائما   حدثت

  .لدنيا )صفر ( والدرجة ا

تم حساب معامل الثبات  اعاد ة التطبيق  ةالمقياس تم استخدام طريقللتأكد من ثبات :  النشاط الزائدوضعف االنتباه  قائمة تقديرثبات  -2

 .0,86)بات بطريقة اإلعاد ة) وبلغ معامل الثبعد مرور أسبوعين  للمقياس عن طريق إعاد ة تطبيق المقياس عل  األفراد أنفسهم 

 :النشاط الزائد وضعف االنتباه بطاقة مالحظة سلوك   -ثانيا

ضعف االنتباه تم وضع السلوكات المتعلقة ب و , الباحثمن قبل النشاط الزائد وضعف االنتباه سلوك  قائمة مالحظة أعدت        

 وحدات زمنية ثابتة , إل  عراض ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائدأ لمالحظة ةالالزم الزمنية الفتر ةتقسيم تم و, النشاط الزائد و

تم الطلب من كل معلم بعد تدريبه من قبل كما  ( دقائق5فترات زمنية جزئية كل فتر ة جزئية تمثلها ) (10)حيث تم تقسيم الساعة إل  

 .لخط القاعدي وفتر ة  تطبيق البرنامجأثناء ا  (صباحا9 -9:50) تعبئة القائمة مد ة ساعة يوميا من الساعة الباحث

ة التي يرغبها أفراد المجموعاالجتماعية المحببة النشاطية والمعززات الغذائية والمادية وويقصد به تقديم  : االيجابيالتعزيز  - ثالثاا 

( أسابيع 6بواقع ) االيجابيالتعزيز ق فتر ة تطبي وكانت, النشاط الزائد وضعف االنتباه  سلوكب التالميذعدم قيام التجريبية األول   في حال 

 صباحا .   (9 -9:50)الساعة من لمد ة ساعة يوميا السلوكياتستمر رصد تكرار او  , ( أيام في األسبوع الواحد5بواقع )

 بطريقة إيمائيةأو  مثل ال تفعل , توقف عن ذلك , ال تقم بهذا السلوك  بطريقة لفظية: يشتمل التوبيخ عل  استخدامه    التوبيخرابعاا : 

بأصابع اليد أو التواصل البصري  عند قيام التلميذ ذوي االعاقة بأي من السلوكيات الوارد ة في قائمة تقدير ضعف عن طريق التأشير 
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و  , الواحد( أيام في األسبوع 5( أسابيع بواقع )6بواقع )  التوبيخوكانت فتر ة تطبيق االنتباه والنشاط الزائد والتي قام الباحث بإعدادها , 

 صباحا .  (9 -9:50)استمر رصد تكرار السلوكيات لمد ة ساعة يوميا من الساعة

 : تنفيذ الدراسة ومراحل إجرااات  -د

 في محافظة جد ة  تعليم البنين إدار ةتطبيق الدراسة من الموافقات الالزمة لبالحصول عل   الباحثقام  .1

 .عل  أفراد الدراسة من أولياء أمورهم   بي والتوبيخالتعزيز االيجا بالحصول عل  إذن تطبيق الباحثقام  .2

وكل جلسة  ,تينتدريبي جلستين( عل  البرنامج بواقع 4بتدريب المعلمين وعددهم ) الباحثقام   مرحلة تدريب المعلمين : .3

 . الباحثاستمرت مد ة ساعة من قبل 

, وتم رصد الدرجات  المعلمينعل  النشاط الزائد و ضعف االنتباه سلوكتقدير ةتم توزيع قائم  : تحديد عينة الدراسةمرحلة   .4

ضعف  تقديرقائمة  ل ع  ميذالتالالتي حصل عليها لدراسة بناء عل  أعل  الدرجات وتم تحديد عينة ا,التي حصل عليها أفراد الدراسة 

 .  ةحد  كل علالنشاط الزائد واالنتباه 

و تسجيله ورصد  , : تم خالل هذه المرحلة قياس السلوكات المستهدفة من خالل مالحظة السلوكمرحلة الخط القاعدي  .5

بوع و لمد ة ساعة يوميا و عل  مدار خمسة أيام متتالية كل أس, النشاط الزائد وضعف االنتباه سلوك بطاقة المالحظة لالتكرارات باستخدام 

 .بوع  واستمرت هذه المرحلة أس صباحا)9:50-9 )من الساعة

أيام   (5)أسابيع  و عل  مدار (6 مد ة ) التعزيز االيجابي والتوبيختم تطبيق :  التعزيز االيجابي والتوبيخ أسلوبيمرحلة تطبيق  .6

النشاط وضعف االنتباه رصد تكرار  سلوك  تم, وعل  أفراد المجموعة التجريبية األول  , والمجموعة التجريبية الثانية في األسبوع 

 .من قبل المعلمين صباحا )9:50-9 )ساعة يوميا من الساعة مد ةالزائد 

تقدير  ة عل  قائم األول  والثانية المجموعتين التجريبيتينألفراد من قبل المعلمين تم رصد الدرجات  : البعدي القياسرحلة م .7

 .خالتعزيز االيجابي والتوبيلوبي سأاالنتهاء من تطبيق بعد النشاط الزائد وضعف االنتباه  سلوك

8.  

 لتصميم و المعالجة اإلحصائية :ا

 تحسين في التعزيز االيجابي والتوبيخأسلوبي استخدام فاعلية  استقصاء إل وهدفت  المنهج شبه التجريبيدراسة ال عت هذهتبا        

 .االعاقة العقلية ذوي من التالميذلدى عينة النشاط الزائد  وخفض االنتباه

  : متغيرات الدراسة 

  : وله مستويان وهما :  لر المستقالمتغي

  . االيجابيالتعزيز : األول 

 . التوبيخ: الثاني

 .النشاط الزائد وضعف االنتباه سلوك    :المتغير التابع  
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  : تصميم الدراسة 

تجريبيتين, ثالث مجموعات , مجموعتين  إل تعد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية حيث تم تقسيم أفراد الدراسة         

تقدير   قائمةتم تطبيق , ( ومجموعة ضابطة   التوبيخ( و المجموعة التجريبية الثانية )االيجابيالتعزيز )المجموعة التجريبية األول  

 ثم تم إجراء المعالجة للمجموعة التجريبية ,الضابطةوالنشاط الزائد عل  المجموعة التجريبية األول  والثانية وسلوك ضعف االنتباه 

, ومن ثم إجراء القياس البعدي.ويبين الشكل التالي  التوبيخوللمجموعة التجريبية الثانية باستخدام  اليجابياألول  باستخدام التعزيز ا

 تصميم الدراسة وهي :

G1            O     X  O     

G2            O     X  O     

G3            O     _  O     

 ن :أحيث     

 G1 (االيجابيللمجموعة التجريبية األول  )التعزيز : ترمز 

  G2 ( التوبيخ : ترمز للمجموعة التجريبية الثانية. ) 

 G3   ترمز للمجموعة الضابطة : 

 X ترمز للمعالجة : 

 O  ) ترمز لقياس المجموعتين التجريبيتين و الضابطة ) القبلي والبعدي : 

 كافة أسئلة الدراسة . نلإلجابة ع (T-test)( و اختبار   (ANCOVA التباين المشترك :  تم استخدام تحليل المعالجة االحصائية       

 

 

النشاط وخفض االنتباه  مستوى في تحسين التوبيخ وااليجابي التعزيز  أسلوبيفاعلية استقصاء  إل  ةهدفت هذه الدراسنتائج الدراسة : 

  توصلت إليها الدراسة .وفيما يلي عرض للنتائج التي . ملتحقين في مدارس الدمج ال االعاقة العقليةذوي  عينة من التالميذلدى  الزائد 

 α =0,05عند مستوى)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية" نصت هذه الفرضية على أنه : بالفرضية األولىالمتعلقة النتائج  (1) 

النتباه وخفض النشاط ى امستو تحسين عة الضابطة فيوالمجمو) التعزيز االيجابي ( ( بين أفراد المجموعة التجريبية األولى 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريه القبلية والبعدية ألفراد  ةوالختبار هذه الفرضي. البعدي القياس في الزائد 

 .( يبين ذلك  2والجدول ) المجموعة التجريبية األول  والمجموعة الضابطة
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 (2جدول )                                                

للمجموعة النشاط الزائد  و ضعف االنتباه قائمة تقديرعلى  البعديالقبلي وفي القياسين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  التجريبية األولى والضابطة

 المجموعة     

 البعدي  القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 االنحراف المعياري وسط الحسابيالمت المعياري

 1.7 6.0 5.25 33.20 التجريبية األول 

 4.0 31.90 3.95 33.10 الضابطة 

 

 في المجموعتين التجريبية التالميذبين  النشاط الزائدوسلوك ضعف االنتباه  في درجات ا  ( أن هناك فروق2يتبين من الجدول )          

( , 6.0)  البعديعل  القياس  األول  المجموعة التجريبية لتالميذ, حيث بلغ المتوسط الحسابي عدي البعل  القياس  والضابطة ,األول  

الستخدام ظاهري ثر وجود أ إل ( , وهذا يشير 31.90)  البعديعل  القياس  المجموعة الضابطة لتالميذ في حين بلغ المتوسط الحسابي

( يبين نتائج تحليل التباين 3, والجدول )( ANCOVA)تخدم تحليل التباين المشترك , والختبار داللة هذا الفرق اسالتعزيز االيجابي 

 المشترك .

      

 ( 3جدول ) 

قائمة تحليل التباين المشترك بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة على 

 النشاط الزائد  مقاساا باالختبار البعدي.وسلوك ضعف االنتباه  تقدير

 

در مص 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

3100.050 1 3100.050 322.7   .000 

داخل 

 المجموعات

172.900 18 9.606     

       19 3272.950 الكلي

 

 ,األول   المجموعة التجريبية بينبين المتوسطات   ( α =0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( أن هناك فروقا  3يتبين من الجدول )

 (, وهذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية322.7, فقد بلغت قيمة) ف = البعدي عل  االختبار  و المجموعة الضابطة
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التجريبية التالميذ للمجموعة ( حيث انخفض متوسط درجات 3, وهذا يتضح من المتوسطات الحسابية الموضحة في الجدول ) األول 

تحسين االنتباه وخفض النشاط في  االيجابيتعزيز للاألثر االيجابي  إل وهذا يشير ,  (6) إل البعدي عل  المقياس في القياس  األول 

بلغ  البعدي في القياس عل  المقياس  الضابطة  المجموعة. وفي المقابل فان متوسط درجات   االعاقة العقليةالتالميذ ذوي لدى   الزائد

مما يشير إل  رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية , يدل عل  بقاء المجموعة الضابطة عل  وضعها دون تحسن وهذا  (31.90)

 .االعاقة العقليةذوي االنتباه وخفض النشاط الزائد  لدى  في تحسين االيجابيالتعزيز  فاعلية إل  تشيرالبديلة والتي 

 

( بين  α =0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  نصت هذه الفرضية على أنهنية :بالفرضية الثا المتعلقة( النتائج 2)

   .البعدي قياسال على االنتباه وخفض النشاط الزائدتحسين والمجموعة الضابطة في  ) التوبيخ ( الثانيةأفراد المجموعة التجريبية 

 الثانيةالقبلية والبعدية ألفراد المجموعة التجريبية  ةحسابية واالنحرافات المعياريتم حساب المتوسطات ال ةوالختبار هذه الفرضي        

 ( يبين ذلك . 4)  والمجموعة الضابطة والجدول

 ( 4جدول )

النشاط واالنتباه ضعف قائمة تقدير على  في القياسين القبلي والبعديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 . تجريبية الثانية والضابطةللمجموعة الالزائد 

 

 المجموعة

 البعدي القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 3.4 21.10 4.0 32.90 التجريبية الثانية

 4.0 31.90 3.95 33.10 الضابطة 

 

 ,النشاط الزائد  بين تالميذ المجموعة التجريبية الثانية ونتباه أن هناك فروقا  في درجات سلوك ضعف اال( 4يتبين من الجدول )        

( ,  في 21.10) البعديقياس ال عل   الثانيةالمجموعة التجريبية لتالميذ , حيث بلغ المتوسط الحسابي البعدي قياس الوالضابطة عل  

الستخدام ظاهري  ثرأوجود  إل وهذا يشير  ,(31.90) البعديقياس الالمجموعة الضابطة عل  لتالميذ حين بلغ المتوسط الحسابي 

 .ذلك ( يبين 5, والجدول )(ANCOVA) ,والختبار داللة هذا الفرق استخدم تحليل التباين المشترك التوبيخ 
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 ( 5جدول ) 

سلوك  قائمة تقديروالمجموعة الضابطة على  الثانيةتحليل التباين المشترك بين المجموعة التجريبية 

 النشاط الزائد  مقاساا باالختبار البعدي.وه ضعف االنتبا

 

  

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

480.200 1 480.200 34.057 .000 

داخل 

 المجموعات

253.800 18 14.100     

       19 734.000 الكلي

 

 

(  بين  α =0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( أن هناك فروقا  5شترك في الجدول )يتبين من نتائج تحليل التباين الم         

(, وهذه  34.057, فقد بلغت قيمة) ف =  البعدي ختباراالو المجموعة الضابطة عل   الثانية المتوسطات لكل من المجموعة التجريبية

( حيث انخفض متوسط 4المتوسطات الحسابية الموضحة في الجدول ), وهذا يتضح من  الثانية الفروق هي لصالح المجموعة التجريبية

الستخدام األثر االيجابي  إل ( وهذا يشير  21.10) إل البعدي قياس العل  المقياس في درجات التالميذ  للمجموعة التجريبية الثانية 

المقابل فان متوسط درجات  المجموعة . وفي ليةاالعاقة العقالتالميذ ذوي لدى   النشاط الزائد خفض تحسين االنتباه و فيالتوبيخ 

مما يشير , مما يدل عل  بقاء المجموعة الضابطة عل  وضعها دون تحسن ( 31.90الضابطة  عل  المقياس في القياس البعدي بلغ )

وخفض النشاط الزائد  االنتباه في تحسين التوبيخ إل  رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تعطي مؤشرا عل  فاعلية

  .االعاقة العقليةالتالميذ ذوي  لدى

( α =0,05ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى )  "نصت هذه الفرضية على أنه  : الثالثةبالفرضية  المتعلقةالنتائج  ( 3)

في تحسين االنتباه وخفض النشاط  )التوبيخ (الثانية والمجموعة التجريبية   ) التعزيز االيجابي(بين أفراد المجموعة التجريبية األولى

 ."البعدي طريقة المعالجة على القياس الختالف الزائد تعزى 

بين التالميذ النشاط الزائد و االنتباه ضعفللمقارنة بين متوسط درجات  (T-test)ستخدام اختبار تم ا للتحقق من هذه الفرضيةو           

,فقىد تىم اسىتخراج المتوسىطات الحسىابية و االنحرافىات المعياريىة ,ولبيىان  ول  و المجموعة التجريبيىة الثانيىة في المجموعة التجريبية األ

للمقارنة  (T-test)( المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 6ويبين الجدول )   (T-test)الفروق تم استخدام اختبار

 . ز االيجابي والتوبيخ التعزي أسلوبياستخدام بين أثر 
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 المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للمجموعة التجريبية األول  و المجموعة التجريبية الثانية 

  (T-test)ونتائج 

 

 القياس 

المجموعة التجريبية 

 األول 

 المجموعة التجريبية

 الثانية

درجة 

 الحرية

 قيمة 

 ت

 الداللة 

 اإلحصائية

 توسط الم

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي  

 االنحراف 

 المعياري

القياس 

 البعدي 

6.0 1.7 21.10 3.4 18 12.4 0.001 

 

( و  االيجابي( أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية بين المجموعة التجريبية األول  ) التعزيز 6يبين الجدول )

( وبلغت قيمة 6.0حيث بلغ المتوسط الحسابي ) األول ( وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية  التوبيخ التجريبية الثانية ) المجموعة

(T)   استخدام التعزيز االيجابي أن  عل  رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهذا يشير إل  ( , مما يدل (12.4المحسوبة

 . االعاقة العقليةلدى التالميذ ذوي  في تحسين االنتباه وخفض النشاط الزائدالتوبيخ كان أكثر فاعلية من 

 

 : مناقشة النتائج

 بالفرضية األولى:  المتعلقةالنتائج  مناقشة(1)

بين أفراد  ن االنتباه وخفض النشاط الزائد يفي تحس ا  إحصائي دالةوجود فروق  إل  ةبخصوص هذه الفرضيوقد أشارت النتائج      

التعزيز  استخدمتلصالح المجموعة التجريبية األول  التي والبعدي والمجموعة الضابطة عل  القياس  ,المجموعة التجريبية األول 

 ,et al &   ( Musser,&et al,(2001   ,2002))  كل من بها قامالتي  اتدراسمع ال وتتفق نتائج هذه الدراسه  .  االيجابي

aeoePie  ,(2005) الزيوت   

 والتي من أهم مبادئها أن السلوك محكوم بنتائجه , النظرية السلوكية  مبادئعل   االيجابيالتعزيز  هذه النتيجة العتماد الباحثيفسر و     

ولة سهإل   االيجابيالتعزيز وقد يعود نجا   مرغوب يتكرر هذا السلوك لدى الفرد و يقوى ,بعد قيامه بسلوك تم تعزيز الفرد  فإذا,

االيجابية المتنوعة سرعة تقديم المعززات  إل  وكذلك , هفي تنفيذودقتهم تطبيق الالمشاركين في  االعاقة العقلية استخدامه من قبل معلمي

يعمل عل   اتعل  المعزز التلميذ ذوي االعاقة العقليةن حصول أ, حيث المستهدف  التزامهم بالسلوكبعد التي يفضلها أفراد الدرسة 

كذلك زياد ة التنافس بين التالميذ ذوي االعاقة العقلية للحصول عل  أكبر قدر ممكن  من أجل الحصول عل  هذه المعززات دافعيته زياد ة 

 .  من المعززات المحببة لديهم 

  :  نيةمناقشة النتائج المتعلقة  بالفرضية الثا(2)

ن االنتباه وخفض النشاط الزائد  بين أفراد يفي تحس ا  إحصائي لةداوجود فروق  إل  ةوقد أشارت النتائج بخصوص هذه الفرضي     

التي  الثانيةلصالح المجموعة التجريبية والبعدي والمجموعة الضابطة عل  القياس  الثانية ,المجموعة التجريبية 
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 Haessly, (2010)  , Cote, et al  كل منالتي قام بها  ات.  وتتفق نتائج هذه الدراسه  مع الدراس االيجابيالتعزيز  استخدمت

(2005) 

التوبيخ عود فاعلية يوقد  ,وسهولة استخدامه من قبلهم   ويعزو الباحث نتائج هذه الدراسة إل  دقة تطبيق المعلمين ألسلوب التوبيخ

واالستمرارية  عل  التكيف ممما ساعده مينبالتقبل من قبل المعلأفراد الدراسة  شعور إل وكذلك , منفر للتالميذ أسلوب عقابي باعتباره 

 لتعرضهم للتوبيخ . تجنبا    ةفي اظهار السلوكات المقبول

 :الثالثةبالفرضية  قة المتعلمناقشة النتائج (3) 

ن االنتباه وخفض النشاط الزائد  بين أفراد يفي تحس دالة  احصائيا  وجود فروق  إل  ةبخصوص هذه الفرضي وقد أشارت النتائج     

التي   األولالمجموعة التجريبية األول  والمجموعة التجريبية الثانية عل  القياس البعدي. وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية 

 يوتالزودراسة  ,Musser,&et al,(2001) واتفقت نتائج هذه  الدراسة مع الدراسة  التي قام بها .  االيجابيلتعزيز ااستخدت 

ت تكلفة االستجابة كانوالتي أشارت نتائجها إل  أن   Carlson, et al .(2000)واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة , ( 2005)

 زيز في تحسين سلوك االنتباه وخفض النشاط الزائد. من التع فاعلية أكثر

ويعزو الباحث نتائج هذه الدراسة بسبب أن التعزيز االيجابي يعتبر من األساليب االيجابية في تعديل السلوك وهي أكثر فاعلية من 

عاقة العقلية  والمقصود بذلك أن األساليب تحسين االنتباه والنشاط الزائد لدى التالميذ ذوي االفي  المنفر ة  كالتوبيخ األساليب العقابية 

  التحفيزية هي  أكثر فاعلية  من األساليب العقابية السلبية  في تحسين االنتباه والنشاط الزائد لدى التالميذ ذوي االعاقة العقلية .

 :   يمكن عرض التوصيات التاليةفي ضوء نتائج هذه الدراسة التوصيات :-7 

التي غير التكيفية أهدافا حول المشكالت السلوكية للتالميذ ذوي االعاقة العقلية في مدارس الدمج الفردية تضمين الخطة التربوية  .1

 .  األكاديميةفقط عل  المهارات التركيز وعدم  يظهرها التالميذ

االعاقة العقلية ذوي التالميذ حول أساليب تعديل السلوكات غير التكيفية لدى  الصفوف العاديةعقد دورات وورش عمل لمعلمي  .2

 .في مدارس الدمج

المختلفة كاالقصاء عن النشاط الزائد بأساليب تعديل السلوك و ضعف االنتباه   تياجراء المزيد من الدراسات  لعالج مشكل .3

 وغيرها من األساليب .   التعزيز االيجابي, والتعزيز التفاضلي , والتصحيح الزائد
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Effectiveness of  Positive Reinforcement  and reprimand To Improve the of Attention and Reduce 

Hyperactivity In A Sample Of Students  With Mental Retardation Enrolled in Mainstream schools . 

Dr. Omar Abdel Aziz 

Faculty of education- Jeddah University  

Abstract. The present study investigated  the efficacy of using of  Positive Reinforcement  and 

reprimand To improve the level of attention and reduce hyperactivity. The study  sample consisted of 

(30) students with Mental Retardation from male choosing (4) schools were also distributed with 

random sample method to three groups (Two Experimental and one Control )   

Result Showed : 

-Statistical significant differences were found at level( P=0,05) between first  experimental group used 

positive reinforcement and control group  on the post test which were in favor first experimental group . 

-Statistical significant differences were found at level( P=0,05) between  second   experimental group 

used reprimand  and control group  on the post test which were in favor second experimental group.   

-Statistical significant differences were found at level( P=0,05) between first  experimental group used 

positive reinforcement and  second  experimental group used reprimand on the post test which were in 

favor  first experimental group . 
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